Gra miejska „Sztambuch legionisty”
Historyczna gra miejska pt. „Sztambuch legionisty” rozegrała się na ulicach Ostrołęki 7 października
2017 r. O Złoty Rozmaryn, główną nagrodę gry, konkurowało 21 drużyn. Zwyciężył zespół nr 14 w
składzie: Kacper Zembrzucki, Aleksandra Bieńkowska, Daria Piersa.

Gra nawiązywała tematycznie do wystawy czasowej „Beliniacy” i naświetlała historię 1 Pułku Ułanów Legionów
Polskich dowodzonego przez legendarnego Władysława Belinę-Prażmowskiego. Kanwą scenariusza stała się opowieść
fikcyjnego bohatera Antoniego Strzeleckiego, który w 1914 roku poszedł walczyć o niepodległość Polski. Historia
ułana i jego oddziału, zapisana w sztambuchu, była pretekstem do podjęcia wątków typowych dla wielu biografii
legionowych: patriotycznego wychowania w kulcie powstania styczniowego, udziału w ruchu strzeleckim, fascynacji
postacią komendanta Józefa Piłsudskiego, szlaku bojowego zakończonego bitwą pod Kostiuchnówką, pobytu w obozie
internowania. Gracze mogli też poznać ostrołęcki epizod historii Beliniaków, którzy po wycofaniu z frontu na Wołyniu,
przebywali w koszarach wojciechowickich od listopada 1916 do sierpnia 1917 roku.
Tytułowy sztambuch to kronika wydarzeń z lat wojennej tułaczki bohatera od 1914 do 1918 roku. Zawiera teksty,
rysunki, fotografie, sentencje patriotyczne, pieśni. Zadaniem graczy było uratowanie uszkodzonego pamiętnika:
należało odtwarzać zniszczone teksty, uzupełniać wyrwane fotografie, rysunki i mapy.
Gra rozpoczęła się o godzinie 11.00 powitaniem zawodników i zaprezentowaniem scenki teatralnej, przybliżającej
zebranym postać Władysława Beliny-Prażmowskiego. Po odebraniu mapy i kartek z zaszyfrowanymi adresami
zawodnicy wyruszyli w trasę. W trakcie przemierzania ostrołęckich ulic uczestnicy gry meldowali się w
poszczególnych punktach, gdzie dostawali karty z zadaniami, których poprawne wykonanie premiowane było
punktami i orzełkiem legionowym.
W ogólnej klasyfikacji czynnikiem decydującym o zwycięstwie była łączna liczba punktów zdobytych na wszystkich
etapach zabawy (maksymalnie 400). Punkty można było zyskać za przebranie, za czas, wykonane zadania, za orzełki
legionowe (animatorzy mieli możliwość nagradzania dodatkowo za wyjątkowe zaangażowanie drużyny czy
perfekcyjne wykonanie zadania) i za doniesiony na finał żołd (każda drużyna dostawała na starcie 50 marek i o ile nie
wydała na opłacenie podpowiedzi zyskiwała 50 punktów).
Punktów gry było czternaście. Każda z drużyn wybierała kolejność ich odwiedzania według własnej strategii. Zadania
były różnorodne i każdy z zawodników mógł błysnąć wiedzą i talentem.
Trzeba było m.in.: zapamiętać jak najwięcej wiadomości o Legionach Polskich i odpowiedzieć na pięć pytań legionisty,
przyszyć guzik w myśl zasady Beliny „ułan wszystko musi potrafić, a jak nie, marsz do piechoty”, pocieszyć Anielę i
zaśpiewać z akompaniamentem gitary „O mój rozmarynie”, nanieść na mapę miejsca najważniejszych bitew
Beliniaków, rozpoznać w ogródku rozmaryn i wkleić na odpowiednie miejsce w sztambuchu.
Na Fortach Bema nastąpił finał gry, gdzie uroczyście ogłoszono wyniki, wręczono Złoty, Srebrny i Brązowy Rozmaryn
oraz nagrody. Organizatorzy zaprosili uczestników na ognisko i gorący posiłek. Gra dostarczyła wszystkim graczom i
animatorom wiele satysfakcji i niezapomnianych wrażeń.
Uczestnikom serdecznie dziękujemy za czas spędzony z nami. Mamy nadzieję, że była to dla Państwa doskonała
zabawa połączona ze zdobywaniem wiedzy o historii odzyskiwania przez Polskę niepodległości.

Autor scenariusza: Grażyna Talarek.
Teksty merytoryczne do kart: Grażyna Talarek, Krzysztof Augustyniak.
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Zagadki: Anna Osipińska-Augustyniak, Monika Trzcińska, Grażyna Talarek.
Projekt i przygotowanie sztambuchów: Agnieszka Kowalewska, Beata Romanowska, Martyna Lewandowska.
Oprawa graficzna: Magdalena Krystianiak, Andrzej Wiśniewski.
W roli animatorów wystąpili: pracownicy Muzeum, członkowie ze Stowarzyszenia Unikat, pracownik Mówiącego
Kija, harcerze ZHP i ZHR.
Akompaniament na gitarze – Wiktor Dawid.
Siostrzenica Anieli – Marysia Wojciechowska.
Scenka teatralna „Belina” – Ostrołęcka Scena Autorska pod kierownictwem Wojciecha Kraszewskiego.
Organizator: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.
Współorganizatorzy: Urząd Miasta Ostrołęka, Starostwo Powiatowe.
Partnerzy: Ostrołęckie Centrum Kultury, Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Ostrołęka im. gen. Józefa Bema,
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Ostrołęcki Hufiec Harcerzy, Mówiący Kij, Radioklub „Baza” SP5KVW, Ostrołęcki
Klub Kolekcjonerów „Unikat”.
Sponsorzy: Franke sp. z o.o., Galeria Bursztynowa,Wydawnictwo Zysk i S-ka, Park Wodny "AQUARIUM",Kawiarnia
"Rialto", Kawiarnia "Cafe Fusy", J. Jakubiak, B.Jakubiak, sp.j. "Best Office", Kawiarnia "Kafeteria", Kręgielnia "Łubudu".
W działaniach organizacyjnych wspomagali nas ostrołęccy krótkofalowcy z Radioklubu „Baza” SP5KVW.
Dziękujemy gospodarzom miejsc za udostępnienie punktów gry: Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce,
Kręgielni „Łubudu” , Pracowni Kreatywności „Cacko”, Miejskiemu Centrum Zarządzania Kryzysowego, „Mówiącemu
Kijowi” „Cafe Fusy”, „Kafeterii”, „Rialto”, Escape Room, oraz Piotrowi Kulikowi.

Prezentujemy dziesięć najlepszych drużyn:
I miejsce – drużyna nr 14 w składzie: Kacper Zembrzucki, Aleksandra Bieńkowska, Daria Piersa – 381 punktów.
II miejsce – zespół nr 20 w składzie: Sławomir Domian, Karolina Domian - 355 pkt.
III miejsce – zespół nr 2 w składzie: Julia Tofel, Marlena Olszewska, Agata Perzanowska, Alicja Zaorska – 347 pkt.
IV miejsce zespół nr 7 w składzie: Anglika Tyszka, Arkadiusz Białobrzewski, Karolina Zielińska, Marek Niewiadomski
– 342 pkt.
V miejsce ex aequo zespół nr 23 w składzie: Karolina Bednarczyk, Julia Nalewajk, Kacper Kiereś, Albert Duszak,
Marcin Panuś oraz zespół nr 19 Aleksandra Gąska, Natalia Kulesza, Filip Zalewski – 338 pkt.
VI miejsce zespół nr 12 w składzie: Damian Smugorzewski, Natalia Trzaska - 322 pkt.
VII miejsce zespół nr 3 w składzie: Rafał Wojciechowski, Katarzyna Małkowska, Mariusz Dawidko, Antoni
Wojciechowski – 316 pkt.
VIII miejsce zespół nr 24 w składzie: Dominik Opęchowski, Paweł Kowalczyk, Ewelina Szabłowska – 312 pkt.
IX miejsce drużyna nr 8 w składzie : Marcin Jankowski, Maciej Kałucki, Jakub Kobuszewski, Maciej Białobrzewski,
Mateusz Kochański – 311 pkt.
X miejsce drużyna nr 6 w składzie: Piotr Ossowski i Mikołaj Ossowski – 310 pkt.
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Wszystkim graczom serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok.
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